
  

   1  -בקשות זוכה 
  :  אבקש לפעול בתיק כמפורט להלן

  ח"ש  ________________ -  יתרת החוב להיום לא פחות מ 
                          

  ;)פרט בתחתית הטופס את הסיבות לבקשה; סמן את הפעולות המבוקשות ומלא את הנתונים הנילווים להן  (

סגירת תיק איחוד/ביטול [154]

( לכל סוגי הבקשות(פרט הסיבות לבקשתך 

כ"חתימת הזוכה או ב

הצטרפות לתיק אחר [72]

לתיק רגיל1.סוג הצטרפות:
לתיק הצטרפות מספר :2.

: חייב' מס

שם:

סכום התשלום החודשי הרצוי:

( צו חיוב(שינוי הסדר תשלומים  [50]

.

בקשה לסגירת תיק [71]

: ים/ים המבוקש/סמן את המוזמן

זימון לחקירת יכולת [159]

מיקוד ישוב רחוב

צד ג': .3
פרטי משפחה

1.זוכים

1.כן0.לאמסירה אישית:
שם חייב:

( כל החייבים - 99) 2.חייב מס':

זימון אחר [59]

החייאת הליכים [63]

כל ההליכים נגד החייב4.

כל ההליכים בתיק5.

עד תאריך: עיכוב הליכים [61]
ביטול הליכים [62]

ההליך שמספרו:2.

( ( סוגים מהרשימה6ציין עד 
01
13
14
21

24
32

56

52
58
60

עיקול
עיקול רכב

עיקול מקרקעין
הוצאה

פינוי
תפיסת רכב

צו מאסר

עיקול צד ג'
עיכוב יציאה מהארץ

צו הבאה

כל ההליכים מסוג:3.

דחיית מועד דיון [112]
ביטול מועד דיון [113]

:שעה: תאריך:

שינוי הכרזה על חייב מוגבל [117]
ביטול הכרזה על חייב מוגבל [118]

החלפת בא כח זוכה בתיק [114]
עדכון פרטי חשבון בא כח זוכה [110]

ביטול בא כח זוכה בתיק [120]

הוספת בא כח זוכה בתיק [111]

שם: : ד"רשיון עו' מס

חשבון: : סניף' מס : בנק' מס

העברת תיק ללשכה אחרת [122]

שם לשכה:להעביר ללשכה:

המצאת מסמכים בתיק [124]

דחיית מועד אחרון להגשת מסמכים [125]

בגין בקשה מספר:

עדכון פרטי חייב [107]

זהות. ת

טלפון
נקבהמין:- זכר

שם פרטישם משפחה

מיקודישוברחוב

קוד זיהוי

שנת לידה:

פסול דיןכשירות לדין: .1 כשיר .0

ערב .2 חייב .1

:( רשיון' מס(ד החייב "עו

כןהאם לשלוח אזהרה .1 לא כןמסירה אישית0. .1 לא .0

כןתושב שטחים: לא

  

  
  
  

  
  
  
   

 מס החייב                                                  מס התיק

הדבק כאן את המדבקה של 
  מסלול הטיפול בבקשה

  
  )לשימוש המזכירות(

  מדינת ישראל
  בתי המשפט

  לשכת ההוצאה לפועל
  _______________ב
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)מהדורה נסיונית (844טופס   

  תאריך הבקשה
  יום חודש  שנה

                


